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XLS045: Excel Dashboards ส ำหรบัวเิครำะหข์อ้มูลกำรตลำด 
 

หลกักำรและเหตผุล: 
การจัดท ารายงานขอ้มูลตัวเลขที่ตอ้งอัพเดตอยู่เป็นประจ า ที่ตอ้งน าเสนอแผนภูมิ (Chart) ของ Excel 

โดยท่ัวไปก็ไม่ครอบคลุมขอ้มูลทัง้หมด การท างานในขัน้ตอนแบบเดมิซ ้าๆ ก็ท าใหเ้สยีเวลาและไม่สะดวก ดังนัน้การ

น าเสนอรายงานในรูปแบบ Dashboard จะเป็นกระดานทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์สรุปขอ้มูลส าคัญ และเลอืกคัดกรองดูเฉพาะ
ขอ้มูลที่ตอ้งการได ้เช่น การแยกกลุ่มในแต่ละเดือน / สัปดาห์ เป็นตน้ มาน าเสนอขอ้มูลใหเ้ขา้ใจง่ายในหนา้เดียว 

สามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดทั้นทไีมยุ่ง่ยาก  
 ดังนัน้ หลักสตูรนี้เป็นการน าเอาความสามารถของ Excel มาใชใ้นการท างานอย่างเต็มประสทิธภิาพ โดยเนื้อหา

จะเริม่ตัง้แต่ การเตรียมขอ้มูล การสรา้งตารางวเิคราะห์ขอ้มูล การสรา้งแผนภูมเิพื่อน าเสนอใน Dashboard โดยใช ้

เครือ่งมอืต่างๆ ใน Excel น าเสนอรายงานในรูปแบบ Dashboard  ทีม่มีุมมองรายงานทีเ่ขา้ใจไดง้่าย ตอบโจทยใ์นทาง
ธรุกจิไดอ้ยา่งดเียีย่ม 

 
วตัถปุระสงค:์ 

• เรยีนรูห้ลักการสรา้ง Dashboard ใน Excel วา่มอีงคป์ระกอบอะไรบา้ง 

• เรยีนรูก้ารจัดการกับขอ้มูลทีจ่ะน ามาจัดท ารายงาน Dashboard เพือ่การวเิคราะหแ์ละสรุปผลได ้

• เรยีนรูก้ารใชเ้ครือ่งมอื Dynamic Pivot Table และ Chart ทีจ่ะชว่ยในการสรา้ง Dashboard 

 
หลกัสูตรนีเ้หมำะส ำหรบั: 

• ผูบ้รหิาร พนักงานหรอืเจา้หนา้ที ่ดา้นการจัดเก็บขอ้มูลหรอืท างานทีต่อ้งรายงานขอ้มลู 

• ผูท้ีต่อ้งการเรยีนรูเ้ครือ่งมอื ทีช่ว่ยท าใหง้านกับขอ้มลูเป็นเรือ่งทีง่่าย และดเูป็นมอือาชพี 

• ผูท้ีต่อ้งการเทคนคิการใชง้าน Excel เพือ่ชว่ยลดเวลาในการท างานและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

 

ควำมรูพ้ ืน้ฐำน: 

• ควรมพีืน้ฐานการใชง้านคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 

• ควรมคีวามรูพ้ืน้ฐานการใชง้านโปรแกรม Excel ในระดับเบือ้งตน้มากอ่น 
 

เนือ้หำหลกัสูตร: 

• แนวคดิเกีย่วกับ Dashboard รวมถงึการวเิคราะหข์อ้มูลและการแสดงขอ้มูล 
o แนวคดิการออกแบบ Dashboard 

o การออกแบบ Worksheet ส าหรับสรา้ง Dashboard 

o การจัดเตรยีมขอ้มลูส าหรับการสรา้ง Dashboard 
 

• การสรา้งผลสรุปตัวเลขดว้ย Pivot Table 

o การจัดการกับโครงสรา้ง Pivot Table อาท ิFilter, Row, Column, Value 
o การจัดการกับฟังกช์ัน่การค านวณใน Pivot Table 

o การก าหนดรูปแบบการแสดงผลตัวเลขค าตอบ 
 

• การสรา้งแผนภมูนิ าเสนอ Pivot Chart 

o รูปแบบและการออกแบบกราฟ Pivot Chart 

o ขอ้จ ากัดและการปรับแตง่ Pivot Charts  
o สรา้ง Sparkline ใน Pivot Table 

 

• การจัดรูปแบบตามเงอืนไขใน Pivot Table 
o การแสดงผลตัวเลขในแบบ Data Bars, Color Scales & Icon Sets 

o การสรา้งเงือ่นไขในแบบตา่งๆ ไดแ้ก ่Highlight Cell Rules  

o Format เฉพาะเซลลท์ีต่รงตามเงอืนไข 
 

• การปรับแตง่หนา้ตา Dashboard 

o การกรองขอ้มูล Pivot Table จาก Row/Column Label 
o การสรา้งเครือ่งตัดแบง่ Slicer เพือ่ควบคมุการแสดงขอ้มลู 

o การเชือ่มเครือ่งมอื Slicer เพือ่ควบคมุหลายตาราง 
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วทิยำกร: อำจำรยส์มทิธชิยั ไชยวงศ ์

 

 

• วทิยาศาสตรม์หาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 

• วทิยากรพเิศษ หลักสตูร Microsoft Office, Database, Web Design& Graphics, 

Programming & Web Programming 

 

 

 

 

จ ำนวนช ัว่โมงในกำรฝึกอบรม: 1 วัน (6 ชัว่โมง) 
 

ก ำหนดกำรอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 
ชว่งเวลำฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 
คำ่ลงทะเบยีนอบรม:  

 

ราคาปกต ิ ราคาออนไลน์ 

3,700 บาท 3,450 บาท 

 

** ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้ 
** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

 

สถำนทีฝึ่กอบรม:  
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  

เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 
ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  

 

หมายเหต:ุ ในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส COVID 19 เพือ่ลดการท ากจิกรรมทีม่กีารรวมตัวกัน  

ทีอ่าจจะเกดิความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ได ้สถาบันฯ จะมกีารปรับรูปแบบการอบรมเป็น "อบรมออนไลน์" 
 

รปูแบบกำรเรยีนออนไลน ์
1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join) 

    เพือ่ประสทิธภิาพในการเรยีน ควรใช ้Internet ทีม่คีวามเสถยีร (ไมแ่นะน าใหใ้ช ้Internet ผา่นมอืถอื) 

2. ลงโปรแกรม Anydesk หรอื Teamviewer ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่น  
    (ส าหรับหลักสตูรฝีกปฏบัิตทิีผู่เ้ขา้อบรมจะตอ้งใชว้ธิกีาร Remote เพือ่มาใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องสถาบันฯ 

    หรอื กรณีทีว่ทิยากรตอ้ง Remote ไปทีเ่ครือ่งผูอ้บรม และ Share File ทีใ่ชใ้นการอบรม) 
3. ส าหรับหลักสตูรฝึกปฏบัิต ิขอแนะน าผูเ้ขา้อบรมเตรยีมหนา้จอ 2 หนา้จอ เพือ่แยกการใชง้าน  

    คอื หนา้จอส าหรับ Zoom พรอ้มหนา้จอส าหรับปฏบัิตหิรอื remote  ซึง่อาจจะเป็นหนา้จอคอมพวิเตอรทั์ง้ 2 เครือ่ง  

    หรอื หนา้จอเครือ่งคอมฯ เพือ่ใชใ้นการ remote  และ หนา้จอโทรศัพทม์อืถอื/แทปเล็ท เพือ่ใชกั้บ zoom 
4. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหว่างวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 

5. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  
6. จัดสง่วุฒบัิตรภายหลังจบการอบรม       

 
วธิกีำรกำรส ำรองทีน่ ัง่: 

          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  

 

https://zoom.us/join
mailto:training@nstda.or.th

